Utställarinformation "Köpa hus utomlands"
MalmöMässan, Malmö, 17-18 september, 2022

Välkommen till MalmöMässan i Hyllie.
Här följer viktig information till dig som deltar som utställare.
Besöksadress

Mässgatan 6, 215 32 Malmö
http://www.malmomassan.se/

Mässans öppettider

Dag
Lördag
Söndag

Datum
17/9
18/9

Tid
10.30-17.00
10.30-17.00 (öppet från 09.30 för
utställare)

Inflyttning

Fredag
Lördag

16/9
17/9

16.00-20.00
08.00-10.30

Utflyttning

Söndag

18/9

17.00-20.00 (Montrar får inte
nedmonteras innan mässans stängning
17.00 på söndagen)

Godsadress för
Leveranser /
Varutransporter

Gods till mässan skall adresseras enligt följande:
Utställare och monternummer
"Köpa hus utomlands"
MalmöMässan
Mässgatan 6
215 32 Malmö
OBS ! Gods kan tas emot tidigast måndagen den 12/9, 2022.
Varor skickas till MalmöMässans lastport under inflyttning, se information
nedan om tider och MalmöMässans kongressingång under pågående
mässa.

Lastport

Höjd 4,20 m
Bredd 4,00 m

Entré för utställare

Under inflyttning används antingen MalmöMässans lastport som entré för
utställare eller kongressingången (Till höger om huvudentrén). Se tider
under inflyttning.
Efter avslutad inflyttning skall MalmöMässans kongressingång användas.
Kongressingången håller öppet för utställare lördag 08.00 – 17.00 och
söndag 09.30-17.00 Även MalmöMässans lastport är öppen en timme före
mässans öppnande. Det är endast då som varutransporter får ske. Under
mässans öppettider är lastporten låst.

Utställarservice

En servicedisk för utställare finns belägen i MalmöMässans lokaler:
16/9 16.00 - 20.00
17/9 08.00 - 10.30
Gå gärna in på Malmö Mäss-service webbsida
www.mass-service.se
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Kommunikationer
& parkering

Närmaste flygplats är Kastrup, Köpenhamn. Tåg till Hyllie station tar 13
minuter från Kastrup.
MalmöMässan ligger ca 250 meter från station Malmö Hyllie. Citytunneln
går kontinuerligt från Malmö Centralstation och Triangelns station och tar
5-7 minuter till MalmöMässan. Utöver detta går lokalbuss 5 och 6 från
Centralstationen och centrum var 7:e minut och stannar vid Malmö Hyllie.
För utställare och besökare som kommer med egen bil finns det gott om
parkeringsplatser i närområdet, ca 3000 platser. Priset är 50 SEK för max
5 timmar eller 120 SEK per dygn.

Avhämtning av gods

Måndag den 19 september mellan klockan 08.00-16.00 kan avhämtning av
färdigemballerat gods ske via MalmöMässans lastport. Utställaren måste
själv förse godset med transportsedel och beställa hämtning.

Rökning

Är ej tillåten inne i lokalen.

Brandföreskrifter

OBS! Allt dekorationsmaterial i montern måste vara brandimpregnerat.
Tak på montern är ej tillåtet.

Försäkring / Stöld

Vi rekommenderar att ni tecknar en separat mässförsäkring – kontakta ert
försäkringsbolag för en tillfällig mässförsäkring.
OBS! Glöm inte att ta med stöldbegärligt gods när ni lämnar er monter för
dagen, såsom bärbara dator. MalmöMässan tar inget ansvar för utställda
varor.

Emballage /
Lagerutrymme

Det kommer att anvisas plats för emballage på mässan.

Tänk på

Ta med pennor, krokar, sax, tejp, verktyg, skarvsladdar, "pirra", snöre,
dukar, etc. OBS! Spikar, tejp, häftkuddar är ej tillåtet på utställningshallens
väggar, golv och tak.

Internet

Fast förbindelse till Internet (finns att hyra) 2800 kr.
Beställs i god tid – kontakta Mäss-Service.
Trådlöst Internet finns utan kostnad.

El och matta

El ingår inte i monterhyran. Glöm därför inte bort att beställa detta om ni
ska ha spotlights, datorer eller annat som behöver el.
Det ligger redan en svart matta i hallen.

Ljud

Vänligen håll en återhållsam ljudvolym.

Monterväggar

Monterväggar skall återställas i ursprungligt skick, eventuella skador
debiteras.

Städning

Städning av montergångar och övriga allmänna ytor svarar MalmöMässan
för. Utställaren svarar för städning av sin monter.

Monteryta

Med hänsyn till framkomlighet och utrymningsvägar är det inte tillåtet att
ställa varor och produkter utanför hänvisad monteryta. Det är ej heller
tillåtet att exponera skrymmande varor på utsidan av monterväggarna.
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Mat och dryck i montern Malmö Mässrestauranger svarar för all servering av mat, dryck och
konfektyr eller dylikt inom anläggningen. Detta innebär att utdelning av
medhavd mat, dryck eller dylikt ej är tillåten. Däremot går det bra att i
förväg beställa detta.
Kontakta då Lotta Brönmark tel: +46 (0)40 642 10 05 eller
lotta.bronmark@malmomr.se

Boende

Best Western Malmö Arena Hotel i Hyllie som ligger granne med
MalmöMässan har ett helgerbjudande som ger 20% rabatt.
För att boka boende med 20% rabatt, använd denna länk:
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotelrooms.88211.html?promoCode=MAHEP20
Priset gäller i mån av plats så boka så snart som möjligt!

Ansvariga

Fair Media AB
Åsa Holmsten, projektledare
asa@fairmedia.se
08-663 75 88
Monterservice Mäss-Service
Jörgen Jönsson
jorgen@mass-service.se
040-306720.

Ring gärna om du har några frågor. Väl mött hos MalmöMässan!
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